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Bu çalışma, Yeni Dyned Kayıt Yönetimi Sistemine, Excell Tablosundan 
Öğrencileri Kayıt Etme işlemine yardımcı olmak amaçlı hazırlanmıştır. 

 
Oluşturulan Excell programı sayesinde e-okuldan bilgileri alınan 

öğrenciler,kayıt sistemi içerisine e-postaları ve şifreleri oluşturulmuş 
şekilde daha hızlı aktarılacaktır. 



 İşlemleri yapabilmemiz için; 

 1.Yeni DynEd KayıtYönetimi Sistemi içerisinde yeni 
sınıfımızı oluşturuyoruz, 

 2. e-OKUL sisteminden öğrenci listelerini alıyoruz 

 3. Excell kayıt programından listeleri dönüştürüp farklı 
bir excell dosyasına kayıt ediyoruz 

 4. Öğrencilerimizi oluşturduğumuz excell listemizden 
Kayıt yönetimi sistemi içerisine ekliyoruz, 

 5. DynEd Teacher sisteminden çalışmamıza devam 
ediyoruz 

 

 



1.DYNED KAYIT YÖNETİMİ SİSTEMİ 
İÇERİSİNDE YENİ SINIFKURULUMU 



 Yeni DynEd Kayıt Yönetimi Sistemine  Okulumuz Kurum Kodu , DynEd 
Yönetici şifresi ve Doğrulama Kodu ile giriş yaptığımız zaman karşılaştığımız ekranda ; 
-Yeni Sınıf Kurabilir, 
-Mevcut Sınıf ve Öğretmen Bilgilerini Güncelleyebilir, 
-Kurulu Sınıflar içerisinde Öğrencileri Nakil edebilir, 
-Sınıfa Tek veya çoklu olarak öğrenci ekleyebilir, 
-Öğrenci Bilgilerini Düzenleyebilir  veya 
-Mezun olan öğrenci sınıflarımızı silebiliriz. 
 

-YENİ SINIF KURULUMU SEÇENEĞİ İLE DEVAM EDİYORUZ. 



 
Kurmak istediğimiz Sınıf/Şube 
Bilgisi, 
 
İngilizce Dersi Okutan 
Öğretmen Bilgisi, 
 
Öğretmen e-posta ve  
şifre bilgileri girişinden sonra, 
 
 
 
 
 Sınıfı Kur   
ve  
Çıkış  
ile Ana Sayfamıza Dönüyoruz 
 
 



2.E- OKUL PROGRAMINDAN 
ÖĞRENCİ LİSTELERİ ALMA  

 

3.EXCELL PROGRAMINDA 
DÖNÜŞTÜRÜP HAZIRLAMA 



e-okul modülünden giriş yaparak öğrenci 
işlemleri bölümünden giriş yapıyoruz. 

Açılan pencereden 
öğrenci bilgisi almak 
istediğimiz sınıf ve şubeyi 
seçiyoruz. 



Ekranda belirtildiği gibi öğrencilerimizi 
   en üst boşluktan seçerek en alt köşeye 
kadar seçip sağ tıklayarak kopyalıyoruz. 



DynEd Excell Öğrenci Ekleme programımızı açıyoruz   

Açılan sayfa altında “Liste”, 
“Ayar” ve “Dyned”  seçeneklerini 

görüyoruz  
Ve 

 “Liste” seçeneğinden devam 
ediyoruz. 



1- E-okul dan kopyalamış olduğumuz listemizi excell programı liste sayfasına A1 
sütunundan itibaren yapıştırıyoruz. 
2- “Güvenlik Uyarısı Makro” seçeneğinden makroları etkinleştiriyoruz. 
 
3- Sayfa sonu “ayar” seçeneğini işaretliyoruz. 
 
 



1-Bu ekranımıza geri 
döndüğümüz zaman 
“Düzenle” seçeneğini 
işaretliyoruz  
 
 

ve 
 
 
 
 
 
 
2-dyned seçeneğini 
işaretliyoruz. 

1 

2 



Öğrencilerin e- postası ve 
şifresi oluşturuldu. 
 
 
 
 

Öğrencilerimizi tekrar 
kopyalayarak yeni bir 
excell sayfasına 
yapıştırıyoruz Ve Şube 
ismini yazarak masa 
üstüne kayıt ediyoruz.  



Eklemiş Olduğumuz Sınıfımıza Yeni Öğrenci Kaydedilmesi  seçeneği 
ile Kayıt Yönetimi Sistemi Üzerinden devam ediyoruz 
 



1
. 

1. Öğrenci eklemek 
istediğimiz sınıfımızı 
Okulumuz da Kurulu 
Sınıflar arasında n 
seçiyoruz, 
 

2. Excell tablosundan 
öğrenci kaydetme 
seçeneği ile devam 
ediyoruz. Masa üstüne 
kaydettiğimiz şubemizi 
seçiyoruz.(Şifreler en az üç haneli 

olmalı uyarısı varsa şifrelerin yanına 
sıfır ekleyebilirsiniz) 

 
3. Öğrencileri kaydet 

seçeneğiyle işlemimizi 
tamamlıyoruz. 
 

2. 

3 



GÜVENLİK UYARISI 

Çıkış seçeneğini kullanmadan sayfanızı kapattığınız zaman geri 
planda sistem çalışmaya devam eder ve tekrar giriş yaptığınız 

zaman okul bilgileriniz ekrana gelir. 
 

 ÇIKIŞ SEÇENEĞİ İLE PROGRAMNDAN ÇIKMAYI 
UNUTMAYIN. 



Yapılan Çalışma; 
 
1. Dyned Kayıt Yönetimi Sistemi üzerinden yeni sınıfımız eklendi, 
2. E-okul kayıt yönetimi sistemi üzerinden öğrenci listeleri kopyalandı, 
3. Excell programı üzerinden öğrenci listeleri dönüştürüldü ve Şube 
isimli ikinci bir excell dosyası yapıldı, 
4. DynEd Kayıt Yönetimi Sistemi içerisinde yeni kurulan sınıfa öğrenciler 
eklendi. 
 
 Yapılacak Çalışma; 
DynEd Teacher sistemi Üzerinden Öğrencilere Placement Test 
Tanımlaması ve Kilit Açma işleminin gerçekleştirilmesi. 






